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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΘΑΛΑΑ 

 

Προδημοηική εκπαίδεσζη         Μονοήμερα Προγράμμαηα: 9:00 πμ-13:00 μμ 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΝΔΡΟ- ΛΙΜΝΑΙΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ 

Περιγραθή προγράμμαηος 

 

Σηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο πξνδεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, κέζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη βηώκαηα, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα 

εμνηθνλόκεζεο λεξνύ. Αμηνπνηώληαο ηνλ πδαηνθξάθηε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο Αζαιάζζαο, σο πεδίν 

ελαζρόιεζεο, νη καζεηέο/ηξηεο κέζα από βησκαηηθέο θαη εκπεηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κέζα από παηρλίδηα 

αηζζεζηνθηλεηηθνύ ραξαθηήξα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθηηκήζνπλ άκεζα ηελ αμία ηνπ λεξνύ γηα ηελ 

ύπαξμε δσήο, λα αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο εμνηθνλόκεζήο ηνπ, λα αληηιεθζνύλ ζε πξώην επίπεδν ην 

πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ. Τέινο, κέζα από παηρλίδηα ζην πεδίν θαη απιέο θαηαγξαθέο νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηνλ πγξνβηόηνπν ηεο πεξηνρήο, κε ζηόρν 

θπξίσο ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνβηνηόπσλ σο ηόπσλ 

ύπαξμεο ζεκαληηθώλ εηδώλ από ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ ηόπνπ καο.  

 

 

 

 

Α. Γλσξηκία κε ηνλ 

πδαηνθξάθηε Αζαιάζζαο 

 

 

 

 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΑΣΙΚΟ ΓΑΟ 

Περιγραθή προγράμμαηος 

Μέζα από ην πξόγξακκα επηδηώθεηαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ην Εζληθό Δαζηθό Πάξθν 

Αζαιάζζαο. Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηνπ δάζνπο ζηε δσή καο, αιιά θαη ηελ αλάγθε λα ην 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. Επηπιένλ, λα γλσξίζνπλ δηάθνξα από ηα είδε ηεο ρισξίδαο πνπ 

ζπλαληάκε ζηα δάζε ηνπ ηόπνπ καο, κέζα από ηελ επίζθεςή ηνπο ζην βνηαληθό θήπν, θαζώο επίζεο θαη 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα δάζε.  

 

Α. Εμεξεπλώ ην δάζνο ηεο  

Αζαιάζζαο 

 

Γ. Γλσξίδσ ην βνηαληθό θήπν 

ηνπ ΚΕΠΕ Αζαιάζζαο 

ΔΓΑΦΟ 

Περιγραθή προγράμμαηος 

Μέζα από ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Έδαθνο» επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο 

πξνδεκνηηθήο εθπαίδεπζεο λα γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ εδάθνπο σο βαζηθνύ παξάγνληα γηα ηελ ύπαξμε 

δσήο. Μέζα από απιέο βησκαηηθέο θαη παηγληώδε ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην έδαθνο, λα παξαηεξήζνπλ κηθξννξγαληζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζε απηό, 

λα γλσξίζνπλ ζε πξώην επίπεδν ηηο ηδηόηεηεο ηνπ, αιιά θαη λα εθηηκήζνπλ ην ξόιν ηνπ γηα ηα δηάθνξα 

είδε δσήο.  

 

Α. Όινη ρξεηαδόκαζηε ην 

έδαθνο! 

 

 

 


